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1. INTRODUCCIÓ

El programa Pilota a l’Escola és un programa que naix l’any 2005 des de la Conselleria
d'Educació,  Cultura  i  Esport  amb  la  fnalitat  d'introduir  la  pilota  valenciana  en  els
centres educatus de la Comunitat Valenciana i que la Federació de Pilota Valenciana,
com  a  enttat  pública  reconeguda  ofcialment  per  promocionar  el  nostre  esport,
s'encarrega  d’aplicar-lo,  coordinant  i  organitzant  les  diferents  actvitats  sota  la
col·laboració i supervisió del departament de Coordinació de Pilota Valenciana de la
DGE.

Per al curs 2018-19, es reprén el funcionament del programa. Els destnataris seran: 4t
curs, en primària i 1r i 2n d’ESO, en secundària.

Aquest programa suposa el  primer contacte amb la pilota valenciana per a la gran
majoria de l’alumnat que d’aquesta forma coneix i pràctca el nostre esport nacional. A
més,  els  alumnes  adquireixen  els  valors  de  l’esport  i  més  concretament  els  que
transmet  la  pilota  valenciana,  entre  els  quals  destaquem,  a  més  dels  psicomotors
inherents a qualsevol esport, els valors psicològics: l'ambient tradicional en la pilota
potencien les millores psíquiques, ja que aquest ambient es caracteritza per la manca
d'individualisme i poc protagonisme de la compettvitat, cosa que fa que aparega la
solidaritat i la cooperació, els valors socials com la convivència, respecte, integració o
tolerància,  els  valors  culturals  i  històrics  derivats  de  la  tradició  centenària  al  País
Valencià o valors lingüístcs com la riquesa de vocabulari o diversitat idiomàtca.

L’estmació per a enguany és augmentar i aplegar a tots els centres que han sol·licitat el
programa,  es  farà  una  sessió  de  pilota  en  489  centres  educatus  de  primària  i  35
centres educatus de secundària.

Sense dubte, aquesta edició de pilota a l’escola farà que coneguen el nostre esport a
milers d’alumnes de primària i secundària de la mà sempre dels millors professionals
que ha donat el nostre esport, sempre acompanyats dels tècnics de la Federació de
Pilota Valenciana. Ells seran els encarregats de transmetre als nostres alumnes tots els
valors de la pilota.

Així,  el  que  pretenem  és  que  els  docents  incloguen  la  pilota  dins  de  la  seua
programació d’aula.



2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 2018-2019

2.1. Objectius generals

● Ensenyar al nostre alumnat l'esport nacional dels valencians

● Transmetre  al  professorat  dels  centres  educatus  les  possibilitats  educatves,
socials i culturals de l'esport de la pilota valenciana:

- Valors: el pacte, noblesa (esport de cavallers), bonhomia (compartr vestdor i
material  de  joc),  honradesa (alçar  el  braç  quan es  juga  de roí  o  et  pega damunt),
patrimoni  cultural  (arquitectònic,  escultòric  i  pintòric),  sociolingüístcs  (vocabulari
específc, frases fetes), etc.

- Habilitats motrius mitjançant la pràctca esportva de la pilota valenciana.

2.2. Objectius específcs

● Transferir de forma real la pilota valenciana a les escoles.

● Crear  una  vinculació  i  coordinació  real  entre  els  centres  educatus,  els
ajuntaments i els clubs de pilota valenciana.

● Fer possible que el professorat d'EF i el seu alumnat coneguen els membres del
club del municipi, especialment, els monitors de l'escola de pilota.

● Preparar  el  professorat  d'EF  per  poder  dur  a  terme  les  diferents  fases  del
campionat de Pilota a l'Escola en les condicions necessàries d'èxit.

● Familiaritzar-se amb els aspectes bàsics de la pilota valenciana:

- Normatva
- Colps bàsics 
- Tanteig (15-30-VAL-JOC)
- Posicions de joc (REST-MITGER-PUNTER)



3. SESSIÓ PER A DOCENTS

S’inicia  un  nou  curs  PILOTAIRE  que  començarà  amb  la  reunió  preparatòria  per  als
professors  i  amb l’entrega del  material  oportú  perquè  puguen conéixer  tot  el  que
envolta el món de la pilota.

La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari d’inscripció que es troba al portal web
del programa PILOTA A L’ESCOLA. Dur a terme la inscripció, suposa el compromís de
partcipar en la totalitat del campionat, durant totes les seues fases.

La  reunió  se  celebra el  dimarts,  30 d’octubre de 2018,  a  les  11.00,  a  la  seu de la
Federació de Pilota Valenciana amb el següent ordre del dia:

1. Introducció al programa de Pilota a l'Escola

2. Explicació de l'estructura del campionat i la seua normatva

3. Cronologia de les fases

4. Distribució per seus

5. Precs i preguntes

Es pretén fer una posada en comú de les opinions de l’edició anterior i la proposta feta
enguany, per millorar l’organització i execució del campionat.

També aproftarem per a fer l’entrega del lot de material que consisteix en 5 pilotes de
badana de 27 g., que els professors aproftaran per a dur a terme la fase intracentre.



4. OBJECTIUS A TREBALLAR ALS CENTRES EDUCATIUS

Abans de l’inici de la fase intercentres, l’alumnat haurà d’haver assolit uns objectus
bàsics per facilitar la celebració de les jornades de competció, així com gaudir al màxim
d’aquestes, sense malentesos. Els objectus són els següents:

❖ Aprendre  a  protegir-se  ambdues  mans  amb  les  seues  pròpies  proteccions.
L’alumnat haurà de tndre proteccions per poder jugar. (ANNEX I)

❖ Conéixer quines  són les modalitats  de pilota valenciana,  quines són les  que
juguen els professionals i els seus espais de joc.

❖ Conéixer quines són les modalitats que més es practquen a la seua comarca o
la seua localitat.

❖ Conéixer les normes bàsiques del raspall.

En el punt 10 d’aquest dossier, disposeu d’una sèrie d’enllaços per tal que els alumnes
puguen traure informació actual o històrica de la pilota.  

A més, aquest dossier inclou una relació de les escoles de pilota més properes al vostre
centre, per tal que, en cas de necessitar alguna informació o contnuar la formació de
l’alumnat fora del centre, tngueu la possibilitat de contactar amb els responsables.

En  aquest  dossier  teniu  a  l’abast  una  sèrie  d'exercicis  i  jocs  d’iniciació  a  la  pilota
valenciana per tal que l’alumnat puga haver tngut experiència de pilota abans de la
sessió de Pilota a l’Escola. 



5. ESTRUCTURA DEL CAMPIONAT

Tot i  que el  format del  programa és d’una competció, la idea és crear un marc de
convivència  entre  centres  i  alumnes,  al  voltat  de la  pilota  valenciana.  Hem decidit
utlitzar aquest format perquè pensem que és el més motvador per a l’alumnat amb
aquestes edats. 

Aquesta edició s’estructura en tres fases:

- Fase intracentres:   Cada insttut farà la competció que necessite per comunicar,
com a màxim, el dia 17 de febrer a les 23.59 h els 4 equips que s'han de presentar en la
següent fase.

- Fase  Intercomarcal   (del  20  de  febrer  al  2  d'abril).  Els  equips  dels  centres
guanyadors  de la  fase  anterior,  s’enfronten amb els  d’altres  centres  pròxims en un
sistema de competció tpus trobada que serà organitzada per la Coordinació de Pilota
Valenciana de la DGE i controlada pels tècnics de la Federació de Pilota Valenciana.

- Fase Final   (9 de maig a Massalfassar): els equips que han superat totes les fases
competran per grups i els dos primers classifcats jugaran la gran fnal.

La proposta de calendari per celebrar les jornades en cada seu és el següent:

Dia: 20 de febrer
Lloc: Trinquet de Pelai (València)

Dia: 26 de febrer
Lloc: Trinquet de Canals 

Dia: 7 de març
Lloc: Trinquet de Xeraco 
(Poliesportu)

Dia: 5 de març
Lloc: Trinquet de Dénia 
(Poliesportu)

Dia 20 de març
Lloc: Trinquet de Petrer 

(Poliesportu)

Dia: 22 de març
Lloc: Trinquet d’Ontnyent

Dia: 2 d’abril
Lloc: Trinquet de Castelló 
(Poliesportu el Sindical)

Dia: 4 d’abril
Lloc: Poliesportu de Massalfassar

Dia: 10 d’abril
Lloc: Ciutat de la Pilota de 
Montcada

La proposta de distribució dels centres per seus, tenint en compte les infraestructures i 
la logístca de què es disposa, així com la proximitat dels centres a cadascuna d’elles:



La normatva que regula la competció es troba en l’Annex II que ve adjunt al dossier.

VALENCIA (PELAYO) PETRER

Ciutat de València 2 Baix Vinalopó 1

IES EL GRAO València IES LA FOIA D'ELX Elx

IES Benimàmet Benimàmet

Alcoià 1

Ribera Baixa 1 IES LA CREUETA Onil

IES JOAN FUSTER Sueca

Alacantí 1

Horta Sud 1 IES MARE NOSTRUM Alacant

SAN ATONIO DE PADUA II Catarroja

Mitjà Vinalopó 1

IES EL VINALOPÓ Novelda

XERACO ONTINYENT

Safor 4 Vall d'Albaida 4

SAN JOSÉ HHDC Tavernes de la Valldigna COL·LEGI LA CONCEPCIÓ Ontinyent

SAN JOSÉ DE LA MONTANYA Oliva IES JAUME I Ontinyent

CENTRE PRIVAT LOS NARANJOS Gandia SECCIÓ DE L’IES JOSEP DE LA RIBERA Pobla del Duc

IES VALL DE LA SAFOR Vilallonga IES VERMELLAR Olleria

CANALS CASTELLÓ

Ribera Alta 4 Foia de Bunyol 1

IES CONSUELO ARANDA Alberic COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Xest

IES PERE D'ESPLUGUES Pobla Llarga

IES CÀRCER Càrcer Plana Baixa 1

COL·LEGI HERNÁNDEZ Castelló de la Ribera IES LLOMBAI Borriana

Costera 1 Baix Maestrat 1

COL·LEGI CLARET Xàtiva IES RAMON CID Benicarló

DÉNIA MASSALFASSAR

Marina Alta 3 Horta Nord 6

IES N.º 3 Dénia COLÂ·LEGI PARROQUIAL DON JOSE LLUCH Alboraia

IES PEDREGUER Pedreguer IES ESCULTOR EN FRANCESC BADIA Foios

SECCIÓ DE L'IES ENRIC VALOR A ORBA Orba CENTRE EDUCATIU GENÇANA Godella

IES SANTA MARIA MARIANSITAS Alboraia

Marina Baixa 1 ESCOLA LA MASIA Museros

IES LA MALLADETA Vilajoiosa SECCION EDUCACION SECUANDARIA DE ALPUEAlpont

MONTCADA

Horta Nord 2

COLEGIO SAN JOSÉ Montcada

IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN Montcada

Ciutat de València 1

IES RAMÓN LLULL València



6. NOCIONS BÀSIQUES SOBRE LA PILOTA VALENCIANA

HISTÒRIA

L’ANTIGUITAT

Esports de pilota n'hi ha hagut des de fa molts anys. A Europa es té constància des de
l’Antga  Grècia  gràcies  a  la  troballa  d’un  fris  anomenat  Fenninde. En  aquest  es
representa  el  que  s’intueix  com  una  partda  a  la  modalitat  de  ratlles.  Donada  la
semblança a les modalitats practcades als territoris europeus com Flandes, Picardia,
Frísia, Piemont, Toscana o ací, fa pensar en un origen comú.

A la Xina o a l'Amèrica precolombina també s’han practcat jocs de pilota, però les
seues descripcions són més manifestacions religioses que esportves o no tenen una
relació directa amb la pilota valenciana. 

EDAT MITJANA

Desde Grècia fns al s. XII, existeixen poques referències històriques envers la pilota a
Europa. És a l’entrada d’aquest segle quan ens retrobem amb la història de la pilota,
fonamentalment a l'antc regne de França. Aquest joc adquireix una gran popularitat
prenent com a denominació  Jeu de paume (joc de palma).  Aquest joc era jugat als
carrers, però també en recintes tancats (tripots) dividits per una xarxa, per sobre la
qual havia de passar la pilota. Tenia altres aspectes en comú amb la pilota valenciana,
per exemple que es colpejava amb la mà nua i la puntuació era molt pareguda a la
valenciana. L'any 1292 hi havia a París 13 tallers de fabricació de pilotes, de manera
que queda palesa la seua popularitat.

Al segle XVI, Joan Lluís Vives compara en els seus Diàlegs les maneres de jugar a pilota
de França i de l’antc Regne de València. Acaba concloent que, malgrat lleus diferències,
les regles eren les mateixes.

A la Corona d'Aragó, va ser un joc molt popular practcat per membres de la noblesa i
fns i  tot reis. Per exemple, en 1305, l’humanista  Arnau de Vilanova aconsellà al rei
Jaume II la pràctca de pilota pels benefcis que tenia sobre la seua salut. Si bé, aquest
èxit va ser motu de prohibicions, per exemple, l'any 1391 a la ciutat de València i a
altres poblacions, per a evitar confictes (abandonament del lloc de treball, blasfèmies,
entrebancs als vianants, excés d'apostes) entre els jugadors es va arribar a prohibir la
seua pràctca en els carrers. La classe noble, per distngir-se de la classe popular va
començar a construir recintes tancats (trinquets) i a mitjan segle XVI hi ha censats a
València 13 trinquets.

En el segle següent i tot i les constants prohibicions, les classes populars contnuaren
practcant la pilota, i les classes acabalades l'abandonaren (fóra per diferenciar-se'n,
fóra per passar a esports de nova pràctca com el tenis). La pilota a mà va ser doncs, un
esport menystngut i dominat per les apostes i els desafaments locals.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tennis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A8ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Trinquet_(esport)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arnau_de_Vilanova
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Llu%C3%ADs_Vives_i_March


ÈPOCA MODERNA

Durant el segle XIX es produeix un gran auge de la pilota valenciana. Es multplica la
construcció de trinquets per tota la geografa valenciana. Els periòdics del Cap i casal
comencen a  oferir  cròniques  de  partdes,  majoritàriament  als  trinquets  com el  de
Pelaio (1868), però també al carrer.

Però la vertadera revolució la provocà El Nel de Murla el 1902. Col·locà una corda de
vora 2 m d'altura al mig d'un trinquet i va inventar la modalitat de l'Escala i corda. Fins
aleshores als trinquets es jugava com al carrer, a ratlles. Al seu torn, conseqüència de la
Guerra de Successió, la noblesa va abandonar l’esport per culpa de la tendència a mirar
i imitar allò que hi ha fora de les mateixes terres, com ara castellanitzar-se.

A partr dels anys 60, a causa de la conjuntura, comença la decadència pel que fa a la
popularitat d’aquest esport: desaparició de trinquets, limitacions i prohibicions dutes a
terme per les polítques franquistes, aparició de l’automòbil que transita constantment
pels  carrers  i  ocupa  espai  en  aquests,  auge  dels  diferents  esports  considerats
“majoritaris”, etc.; deixen a l’ombra la Pilota Valenciana. 

EN L’ACTUALITAT

Els anys 70 i  80, en aquell moment de decadència i mancança d’al·licients, la pilota
torna a ressorgir, i es pot dir que és gràcies a un pilotaire, el Genovés I, el carisma del
qual atrau nombrosos afcionats i els retorna al trinquet.

El  1985,  naix  la  Federació de  Pilota  Valenciana.  La  pilota  deixa  de  ser  un  joc  per
convertr-se en un esport insttucionalitzat. Totes les modalitats de la pilota comencen
a promoure’s amb l'organització de nombroses competcions que comencen a formar
part del calendari ofcial.

Es publica l’Ordre de 2 de març de 2000 que promou la construcció d’instal·lacions
específques  de  pilota  valenciana  en  col·legis  i  insttuts  de  nova  planta,  d’aquesta
manera comença a introduir-se la pilota als nostres centres educatus.

L'any 2005 comença el projecte d'innovació educatva Pilota a l'Escola amb l'objectu
de difondre l'esport de la pilota valenciana.

El 2010 s'inaugurà una primera fase de la Ciutat de la Pilota a Montcada (Horta Nord)
amb un espectacular trinquet amb parets de color blau, ús de vidre en els paraments
frontals i un lateral, i amb capacitat per a 1.500 espectadors. Aquesta modernització es
va fer amb la intenció de facilitar les transmissions televisives.

MODALITATS DE LA PILOTA VALENCIANA

Tot i que es coneixen fns a 19 modalitats de pilota valenciana, hi ha 6 d’ofcials:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3_de_Pilota_Valenciana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paco_Cabanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llargues
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escala_i_corda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vicente_Riera_Calatayud
http://ca.wikipedia.org/wiki/Trinquet_de_Pelayo


■ ESCALA I CORDA

La modalitat més prestgiosa que, junt amb el raspall, es practca professionalment.

Es  juga dins del  trinquet,  amb pilota de vaqueta.  Es  poden enfrontar  dos jugadors
individualment o dos equips. Compta amb una corda divisòria per sobre de la qual, els
dos equips colpegen la pilota alternatvament amb la mà. Quan un dels dos equips no
aconsegueix passar la pilota per sobre la corda serà quinze per a l’adversari.

Cada joc consta de quatre quinzes (15, 30, Val, i joc) i suposa 5 tantos per a l’equip que
l’ha aconseguit. Durant un joc, quan hi ha un empat a 15 s'anomena quinzens, l'empat
a 30 s'anomena a dos. En cas que un equip tnga Val, si l’altre aconsegueix igualar-lo, li
resta un quinze i passen a estar a dos. Quan un té Val i aconsegueix un quinze, guanya
el joc i suma 5 tantos. La partda es juga a 60 tantos.

El  quinze comença quan el  feridor colpeja la pilota cap al  dau i el jugador del dau de
l’altre equip, la torna de bo (per dalt corda). A partr d’ahí, aniran tornant-se la pilota
mútuament, colpejant-la a l'aire (sense que faça cap bot a terra) o al primer bot, fns
que un dels dos equips siga incapaç de tornar-la i perda el quinze, o es cometa falta.

Es comet una falta quan:
- La pilota pega dos bots.
- La pilota passa per sota la corda, o la toca.
- El jugador la toque dues vegades seguides. 
- El feridor no colpege la paret per sobre la línia, no bote una vegada mínim a
l’escala o no caiga dins del dau.

Hi ha també una manera de fer quinze directe, és la més cobejada pels jugadors per ser
la més fàcil per a ells i consisteix a llançar la pilota a la galeria o a la llotgeta de dalt del
trinquet sense que torne a la pista de joc. Atés que per als jugadors professionals és tan
fàcil, hi ha partdes i competcions que fan esment específc a la validesa d’aquest si les
galeries són prohibides o permeses. Una partda tndrà les galeries prohibides quan
tota pilota que arribe a la galeria o a la llotgeta de dalt, d'aquesta manera es penalitza
els jugadors que no busquen guanyar els quinzes d'una manera espectacular. En canvi,
les galeries permeses és la manera normal en les partdes entre afeccionats (perquè no
els  és  fàcil  d'aconseguir)  i  en competcions  del  mà a  mà (com el trofeu Individual
President de la Generalitat), per a compensar l'esforç que suposa jugar una persona
sola.

■ RASPALL

També  anomenada  raspot o  raspallot,  és  una  modalitat  de  joc  directe  que  es
caracteritza pel fet que no hi ha límit de bots. S'entén per les comarques situades al
sud del riu Xúquer, com poden ser la Vall d'Albaida, la Safor, la Costera, la Marina Alta
o la Marina Baixa, encara que també és popular en la Ribera Baixa.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_Baixa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marina_Baixa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marina_Alta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Costera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Safor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_d'Albaida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_X%C3%BAquer
http://ca.wikipedia.org/wiki/Trofeu_Individual_Bancaixa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Trofeu_Individual_Bancaixa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Trinquet_(esport)


Es pot jugar al trinquet i  al carrer. La diferencia en el reglament, ve donada per les
característques del terreny de joc. Al trinquet no hi ha línia de falta que obliga al fet
que bote la pilota abans d’ultrapassar aquesta en la treta, en canvi al carrer sí. Aquesta
modalitat  és  l'única,  juntament amb la  d'Escala i  corda,  que compta amb jugadors
professionals. També és l’única que té un colp que es diu raspada i consisteix a colpejar
la pilota quan aquesta va rodant per terra, per tant la punta dels dits rasparà el terra.

Existeixen  competcions  individuals,  però  normalment  es  juga  per  equips  de  2  o  3
jugadors. Es compta igual que a escala i corda, però amb una durada diferent, ja que al
trinquet les partdes es juguen a 25 tantos i al carrer a 40.

Es disposen els dos equips enfrontats i juguen intercanviant colps de pilota. L’objectu
és colpejar el parament de fons (al trinquet) o ultrapassar la línia de quinze (al carrer)
de  l’equip  contrari.  Per  iniciar  el  quinze,  el  jugador  més  endarrerit  en  un  extrem
predeterminat de la canxa, efectua el traure. Aquest es fa botant la pilota, dins del dau
(trinquet) o darrere la línia del traure (carrer), i colpejant-la de cara a l’equip contrari.

En aquesta modalitat no importa si la pilota va rodant o pega diversos bots, ara bé, al
trinquet, si la pilota rebota al parament de fons, s'ha de tornar al primer bot (si no
n'havia pegat cap) o a l'aire (si ja havia botat). Una altra peculiaritat del trinquet és que
si la pilota colpeja a l’escala on està el públic, aquesta es considera que està parada.
Aleshores un jugador l’ha d’agafar i col·locar enmig del trinquet, a l’altura on el mòbil
ha eixit del terreny de joc, i raspar-la.

■ FRONTÓ

Una modalitat  de  joc  indirecte on s’enfronten dos  jugadors  o equips  que colpegen
alternatvament  la  pilota  fent-la  impactar  en  el  frontss per  damunt  d’una  línia
dibuixada a uns 90 cm del terra. El bot posterior al rebot en el fronts ha de ser dins
dels límits de la pista. Es juga a 41 punts, sumant-se d’1 en 1.

Cada punt s’inicia amb la treta d’un jugador que consisteix a colpejar la pilota abans de
la línia de traure, que aquesta rebote al fronts i faça un bot entre les línies de falta i de
passa. La pilota utlitzada és l’anomenada de tec.

■ RATLLES

La modalitat de joc directe més antga d’aquest esport. Es juga al carrer, amb pilota de
badana, on s’enfronten dos equips de 4 o 5 jugadors. Guanya qui aconsegueix 10 jocs,
comptant-los de 1 en 1.

Llargues i palma

El quinze s’inicia amb una treta (a llargues és lliure, a palma només es pot efectuar de
palma) efectuada pel traures que és el jugador més endarrerit de tots, des d’una línia
marcada a un extrem del carrer. Si la pilota ultrapassa la  faltas es desenvolupa el joc
intercanviat  colps  fns  que  la  pilota  done  més  de  dos  bots  i  un  jugador  la  pare,



aleshores es marca una  ratlla a eixa altura del  carrer. Es poden marcar fns a dues
ratlles, o una, en cas que un dels dos equips tnga Val. Eixes ratlles caldrà jugar-se-les
posteriorment i, per guanyar-les, un equip ha d’aconseguir que la pilota reste al costat
oposat al seu. Els equips canvien d’extrem de la pista cada vegada que es fan dues
ratlles o en cas que se’n faça una i el marcador indique que un d’ells té Val. 

Altres formes d’aconseguir un quinze poden ser:
- Ultrapassant les línies de quinze, que són les línies que delimiten els extrems de
la pista.
- En cas que un equip penge la pilota a una altura on l’equip contrari no puga
accedir alçant el braç.

Perxa

El desenvolupament és igual que el de llargues i palma, però es diferencia en la forma
d’iniciar el joc. En un extrem del carrer hi ha el bot, que és un rectangle dibuixat a terra.
Sobre la línia que limita l’inici d’aquest rectangle hi ha  la perxa, a una altura d’uns 3
metres. El joc comença amb la ferida del feridors jugador que té eixa funció, que ha de
passar la pilota per sobre la  perxa i  que bote dins del bot. A contnuació, ha de ser
colpejada per l’equip contrari. És aleshores quan es desenvolupa com en les modalitats
anteriors.

■ GALOTXA

Modalitat de pilota que tradicionalment s’ha jugat exclusivament al carrer, natural o
artfcial, encara que actualment també hi ha la versió al trinquet.

S’enfronten dos equips de tres jugadors que poden incloure un feridor. Aquest últm és
l’encarregat d’iniciar  el  quinze ferint dins del  dau que hi  ha dibuixat a terra,  a tres
quarts de la pista, llançant la pilota per dalt la corda central i de la  galotxa. A partr
d’ahí, l’equip contrari colpeja la pilota per dalt la corda central i s’intercanvien colps
alternatus  fns  que  un  dels  dos  no colpege  la  pilota  per  dalt  d’aquesta.  Una altra
possibilitat és que el feridor no la introduïsca dins del dau o no la llance per dalt la
galotxa.

Guanya l'equip que arriba a 70 tants, comptant de 5 en 5. Els quinzes es comptabilitzen
igual que en la resta de modalitats.

■ GALOTXETES

És una modalitat de Pilota grossa que es juga en una canxa específca, de dimensions
reduïdes i una pilota de drap de grans dimensions i poc de bot. El joc s’inicia botant la
pilota sobre una banqueta des del punt de ferida en el camp del  traure i colpejant-la
cap  al  rectangle  dibuixat  a  terra  dins  del  camp  del  rest.  És  aleshores  quan  es
desenvolupa l’intercanvi de colps entre ambdós equips per damunt de la xarxa que té
una altura de 90 cm pel centre i 120 cm pels costats.



Per aconseguir el quinze cal que:

- La pilota bote dues vegades en camp contrari.
- Introduir la pilota per una de les portes.
- L’equip contrari no puga tornar la pilota per damunt de la xarxa.

POSICIONS

Punter

És el jugador més avançat de tots, de fet, quan la modalitat té una corda divisòria, serà
el més proper a aquesta. A causa d’aquesta proximitat, ha de ser un jugador molt ràpid
per  arribar  a  la  pilota.  Sòl  ser  un jugador  fonamental  en l’atac,  encara  que també
important en la defensa.

Mitger

El jugador que es col·loca darrere del punter. Aquest jugador és principalment ofensiu,
ja que sòl ser ell qui acaba els quinzes. També marcarà el ritme de la partda perquè
pot decidir si la pilota botarà o no. Els colps que més utlitza són la volea i el bot de
braç.

Rest

Serà el jugador més endarrerit de tots. Al trinquet serà qui iniciarà l’atac des del dau en
el cas de l’escala i corda, la “treta” en el cas del raspall i, al carrer, el que tornarà la
pilota “treta” per la banca. En modalitats com: l’escala i corda, el raspall, la galotxa i les
galotxetes; té un recurs que no tenen la resta de jugadors, el rebot. A més, utlitza colps
com: la palma, la bragueta, el manró i el carxot.

Feridor

En  les  modalitats  d’escala  i  corda,  galotxa,  galotxetes  i  perxa;  aquest  jugador  és
l’encarregat d’iniciar cada quinze mitjançant la “ferida”. Ha de colpejar la pilota cap a la
muralla per sobre d’una línia dibuixada en aquesta, donar almenys un bot sobre l’escala
i caure dins del dau. Pot fer exclusivament aquesta acció o, també, jugar com a punter.

Banca o traure

És el jugador que inicia el quinze a llargues i a palma. Es col·loca a l’extrem del carrer,
per darrere de tots els jugadors i colpeja la pilota el més lluny possible contra l’equip
contrari. Depenent de la modalitat, pot utlitzar: la “bragueta” o “sobaquillo”, la palma
o la volea.



7. RECULL DE JOCS D’INICIACIÓ DE PILOTA VALENCIANA

INICIACIÓ EN GENERAL

BUIDAR EL CAMP: la classe estarà dividida en 2 grups i el terreny de joc en 2 parts.
Cada jugador  tndrà una pilota (o  més)  per començar.  Aquestes  pilotes han de ser
blanetes, de goma escuma. A la veu del mestre, els jugadors començaran a llançar les
pilotes al camp contrari sense poder passar la línia del mig del camp. Els xiquets no
poden agafar més d’una pilota a la vegada. Als 3’ s’acaba el joc, i  els xiquets ja no
poden llançar més pilotes. L’equip que tnga menys pilotes al  seu camp serà el que
guanye.

Variants: 
Agafant la pilota i colpejant-la després o colpejant la pilota com vinga.

BEISBOL  –  PILOTA  :   Dos  grups  de  6  alumnes,  uns  colpegen  i  els  altres  llancen.  La
dinàmica és la mateixa que en l’esport conegut  com a beisbol,  però amb xicotetes
diferències.
Es distribuiran 5-6 bases al voltant del recinte. Un col·locador o “pitxer” i  els altres
repartts per tot el camp, esperaran que el jugador que batejarà, colpege la pilota per
agafar-la. Si  un d’aquests agafara la pilota al vol,  s’efectua un canvi de rol entre els
equips, si no, s’ha de fer arribar on està el col·locador ràpidament. Mentre la pilota no
la tnga aquest, el batejador i els que han batejat abans que estan per les bases han de
passar per cadascuna d’aquestes, per intentar arribar al punt d’inici i sumar un quinze.
Cada batejador tndrà tres intents.

Variants: 
Variar la distancia entre bases, tpus de colp-bateig...

CISTELLA MÒBIL: 4 alumnes porten una cistella (poal, caixa...) i van corrent per tot el
camp  mentre  que  la  resta  d’alumnes,  amb  una  pilota  de  paper,  llancen  intentant
encistellar dins. Les pilotes que no encerten se segueixen jugant.

Variant: 
En lloc de llançar, colpejar.

FURTA PILOTES  :    Dos grups de 6 alumnes, un amb una pilota per cada alumne i l’altre
sense. Els primers corren per tot el camp colpejant la pilota entre les mans, contra
terra, per l’aire... intentant que cap alumne sense pilota li la furte. El que es queda
sense pilota, l’ha de furtar a un altre.



Variant: 
No es pot agafar en cap moment, sols colpejar.

FER  DIANA: Dos  alumnes  tndran  una  pilota  cadascun  i  la  llançaran  contra  els
companys que corren pel recinte, intentant fer diana en aquests. Al  que els toca la
pilota passaran bàndol dels llançadors. Els llançadors poden passar-se la pilota entre
ells però mai córrer amb ella. Han d’intentar convertr a tots en llançadors.

Variant: 
En lloc de llançar, colpejar.
* Si no hi haguera contnuïtat, es permetrà botar la pilota abans de colpejar.

PLUJA DE PILOTES: Grups de 10 alumnes i  cadascun amb una pilota.  Al  senyal,  es
llancen totes  les  pilotes  el  més alt  possible  i  cal  agafar-les.  Qui  més n’haja  agafat,
guanya.

Variant: 
- En lloc de llançar, colpejar.
- Guanya qui colpege la pilota més lluny possible.

“A PILLAR”: Es treballa en gran grup, amb una pilota tova. Qui agafa la pilota no pot
moure’s i ha de llançar a pegar a altres companys que es mouen per tot l’espai. Cada
vegada que algú és colpejat, ha de seure a terra fns que algun company el bote per
sobre. 
*Afegir pilotes si està parat el grup.

EL FUGITIU: Una persona és el fugitu i ha d’anar corrent i evitar que li peguen amb la
pilota. La resta no es pot moure amb la pilota, però sí sense ella. Es passen la pilota per
llançar i caçar al fugitu.

DIANA AL TRINQUET: La meitat de les persones es pugen a l'escala, i l'altra meitat en el
8. Els que estan en el 8 han d'arribar fns al 4 sense ser colpejats. I els que estan en 
l'escala tenen pilotes blanes i han de llançar-les als que passen corrent i donar-los en el 
cos fent diana en ells, per a "eliminar-los". Quan estan tots eliminats, es canvien els 
equips i realitzen l'acció contrària. L'equip que necessite menys vegades per a eliminar 
a tots els membres de l’equip contrari, guanya.

EL CEMENTERI O BALÓ-TIR: Es divideix l’espai en dos camps delimitats per línies de
fons i laterals, a més, separats per una línia. Els partcipants es divideixen en dos equips



i cadascun es col·loca en el seu camp prèviament sortejat.
El joc consisteix a llançar una pilota de grandària mitjana, des de dins del propi camp,
és a dir, sense xafar les línies, contra l’equip adversari, tractant de colpejar en el cos
d’un jugador.  Tots els  jugadors es mouen constantment dins del  seu camp i  es van
passant la pilota fns que un decideix llançar-la a un contrari. Aquest últm, per evitar
ser eliminat pel toc de la pilota també estarà en contnu moviment, sense eixir del seu
camp. 
En cas de ser «mort», el jugador passarà al camp contrari i quedarà darrere de la línia
de fons, però contnuarà jugant, esperant que els seus companys li passen la pilota. Si
l'agafa, pot llançar contra l’altre equip.  En cas de toca un contrari,  retornarà al  seu
camp d'origen.

INICIACIÓ AL RASPALL

MOCADOR – RASPALL: Depenent del nombre d’alumnes es poden fer diversos grups.
Cada alumne del grup tndrà assignat un número. Es posaran tots darrere d’una línia i,
quan el mestre diga en veu alta un dels números, els alumnes que el tnguen assignat,
eixiran corrent per a raspar la pilota parada a terra que té cada grup. La primera pilota
que sobrepasse la línia de fons, serà qui guanye el punt.

FUTBOL-PILOTA: Dos equips de 4-6 alumnes, una pilota de paper de diari. Cada equip
pot fer tots els tocs que desitgen, però cada jugador sols pot repetr un màxim de dos
tocs consecutus. La pilota sols pot ser tocada amb les mans. No es pot llançar, sols
colpejar.



Variants: 
Variar el nombre de tocs per equip i jugador.

NYAGO: Dos equips de 5 en un terreny de dimensions 7 * 40 m (en funció de la força
dels jugadors, el camp variarà la longitud). Cada extrem limitat per cons, serà la zona
de punt i les línies laterals seran fora. L’objectu és que la pilota bote ultrapassada la
zona de punt, si no bota, no és punt. L’equip contrari deurà agafar-la i contestar amb un
llançament intentant, d’aquesta manera,  fer punt.  Si  eixirà per fora,  l’equip contrari
posarà la pilota en joc des del mateix lloc per on ha eixit. El jugador amb la possessió
de la pilota, no pot donar cap passa, deu llançar-la des del lloc. Un mateix equip no pot
tocar 2 vegades seguides la pilota i el jugador, dins de cada equip, no podrà llançar
dues vegades seguides. Aproftarem el joc per explicar el sistema de puntuació de la
pilota. 

Progressió: 
1. Llançament amb pilota de goma-espuma.
2. Ja no es llanças es colpeja amb la mà.
3. Norma anteriors però canvi a pilota de vaqueta.
4. Ja no es pot agafars ara és un intercanvi de colps amb la pilota de badana sense
límit de bots (pot anar per terra)
Aquest joc és una progressió per a acabar jugant a raspall,  de fet quan apliquem la
norma 4,  es  consideraria  raspall.  Únicament  caldrà  anomenar  que  el  colpeig  de  la
pilota per terra s’anomena raspada.

PROGRESSIÓ COMÚ AL FRONTÓ I DALT CORDA:

En cas que la progressió siga al Frontó, es farà cara a una paret llisa. Si és per dalt
corda, caldrà posar una xarxa a un metre i escaig d’altura entre els jugadors. Insistr en: 
- Posició de les cames.
- Domini sobre força.
- Ús d’ambdues mans.

Exercicis de familiarització, per parelles, amb la pilota de foam o badana, poden triar:
1. Agafar amb les dues mans i colpejar.
2. Agafar amb una mà i colpejar amb l’altra.
3. Colpejar alternatvament.



4. Colpejar alternatvament, tres vegades per baix i una de volea. 

Exercicis amb dues parelles:
1. Diàleg de colps, cooperant perquè hi haja contnuïtat.
2. Agafats de la mà.
3. Agafats de la mà i canviant de posició cada 4 colps.
4. Agafats de la mà i canviant de posició després de cada colp.
5. Partda 2 vs 2.

INICIACIÓ PER AL FRONTÓ

REI DE LA PISTA:     En una part del trinquet juguen tots colpejant la pilota contra la paret
delimitada  lateralment.  Cada  vegada  colpejarà  un  jugador,  seguint  un  ordre.  Han
d’intentar deixar-la bona al següent company, sempre colpejant al primer bot.

Variants:
- Si no tenen el nivell o habilitat necessària es podrà jugar agafant la pilota amb les
mans després de botar i a contnuació colpejar de cara a la paret.
- Permetre més d’un bot.
- Jugar sense buscar la contnuïtat, és a dir, que el següent tnga complicat tornar a
colpejar la pilota. En tornar a començar, s'invertran els llocs, traurà el primer que ha
sigut eliminat. 
- Jugar en parelles agafades de la mà i, al colpejar, canviar a l'altre costat (per tant, de la
mà).

COLPEJAR AMB PUNTERIA: Disposarem grups de 4 jugadores. Cada grup se situa a 
l’altura d’un número del trinquet, just a la careta. Posicionem un con a un metre de 
separació de la careta i des d’aquest punt el primer de cada grup ha de copejar amb 
l’objectu que la pilota impacte damunt la marca que tndrem a la muralla. 
Cada alumne que impacte sobre la marca deixa pas al següent del seu grup, en cas de 
no impactar, ha de repetr-ho fns a aconseguir-ho i, així, deixar pas al següent. Guanya 
el grup que primer fnalitza la cua.

FRONTONET: en grup de 5-6 alumnes, amb una pilota de foam. Cada alumne colpeja 
una vegada, en ordre, per sobre d'una línia. Quan algun d'aquests erra la pilota o bota 
dues vegades abans de colpejar-la, se'n va al fnal de la cua. Guanya qui més vegades se
situa en primera posició o més vegades colpeja els quinzes.
El professor haurà d’insistr que l'objectu és cooperar fns a arribar a l'últm que deurà



complicar la pilotada al primer per desbancar.
Variant:
Per a nivells molt baixos, es pot fer que bote la pilota abans de colpejar la paret.

INICIACIÓ PER DALT CORDA

Les indiaques són un bon recurs per a la iniciació a escala i corda i aprendre a colpejar
de volea. Un exercici bàsic en parelles, seria intentar passar-se la indiaca colpejant-la
alternatvament, evitant que caiga a terra, per aconseguir el màxim nombre de colps
seguits.
INDIACA-VOLEI: Fidels  a  la  dinàmica  del  voleibol,  però  es  juga  amb indiaques.  Cal
passar el mòbil per sobre una xarxa, a una altura lleugerament més alta que el cap dels
partcipants.  Es pot jugar individualment o per equips.

MOCADOR – PILOTAMOLA: Depenent del  nombre d’alumnes es poden fer  diversos
grups. Cada alumna del grup tndrà assignat un número. Es posaran tots darrere d’una
línia i, quan el mestre diga en veu alta un dels números, les alumnes que el tnguen
assignat,  eixiran corrent  per  agafar  la  pilota que té  cada grup a terra.  La jugadora
botarà la pilota i la colpejarà per passar-la per sobre la corda. La primera pilota que
passe per dalt de la corda, guanyarà un punt.
● Podem variar altura i distància de la corda a conveniència.
● Situarem un company del grup a l’altre costat de la corda i  aquest haurà de
colpejar la pilota i tornar-la per dalt de la corda per aconseguir sumar el punt.



JOC DELS 3 COLPS: Dos grups de 5-7 alumnes en un espai de 5 x 12 m. Un grup se situa 
entre el con 1 i el 2 i l’altre grup entre el 4 i 5, enfrontats. Es juga amb una sola pilota. 
S’ha de colpejar-la i que arribe a l’altre camp, si la pilota es queda entre el 2 i el 4 
(terreny neutral), l’últm equip en colpejar perdrà el quinze i la pilota serà per a l’altre 
equip.

Variants: 
- Introduir pilotes per augmentar el ritme.
- No es pot parar la pilota, s’ha de colpejar directament quan ve de l’altre camp.

NOTA: jugant amb una pilota, si aquesta es queda en terreny neutral, passarà a ser la 
nova línia sobre la qual els dos equips disputaran el quinze. El primer equip que siga 
capaç d’aconseguir que la pilota es quede a l’altre camp, serà el vencedor. Es deu jugar 
a l’aire o al primer bot, o empomar i colpejar a l’aire o al primer bot.

LA CORDA: Amb una pilota de paper de diari, anem colpejant però hi ha que passa-la a
l’altre camp. Primer empomarem la pilota per colpejar-la amb major facilitat. Podem
fer joc directe si l’actvitat ho permet.

● Variant: Primer amb la corda a terra, a poc a poc anem  pujant la corda

● Agafarem pilotes d’altres materials segons necessitats

INICIACIÓ PER AL JOC A RATLLES

LES BANQUES I ELS RESTOS: Situarem una “banca” (jugador/a que posa la pilota en joc
des del fons de la pista) amb una pilota. La banca ha de colpejar el més lluny que siga
capaç i el “rest” (jugador/a que ha de colpejar la pilota que ve jugada per la banca) ha
de colpejar i tractar de tornar la pilota fns on diguem nosaltres. Aleshores posarem
una “ratlla”  (marca o senyal  en un lateral  de la pista)  i  el  jugador  que resta haurà
d’ultrapassar aquesta ratlla. Si és capaç d’ultrapassar-la, guanyarà el quinze el rest, i si
no, guanyarà la banca.

Variant: 

Modifcarem la ratlla on considerem, limitarem el traure de la banca o se sol·licitarà un 
tpus de colp.



8. CURRÍCULUM EDUCATIU

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega
l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7311
de 07/07/2014).







Pel que fa a secundària,  el  DECRET 51/2018,  de 27 d’abril,  del  Consell,  pel  qual  es
modifca  el  Decret  87/2015,  pel  qual  estableix  el  currículum i  desplega l’ordenació
general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana
(DOCV 30 d’abril de 2018 núm. 8284)
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SECUNDÀRIA

● Conselleria d'Educació i Cultura. La Pilota Valenciana. Unitat Didàctca. Suport a
l'ensenyament en valencià. Diversos autors



10. ENLLAÇOS WEB D’INTERÉS

Enllaços recursos didàctcs:

Pilota a l’escola: www.pilotaescola.gva.es

Coordinació de Pilota Valenciana: www.ceice.gva.es/web/deporte/recursos-didactcos

Pilota Viu: www.pilotaviu.com/pagina-estatca/recursos-didactcs1

Enllaços insttucionals:

Pilota a l’escola: www.pilotaescola.gva.es

Coordinació de Pilota Valenciana: www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/pilota-valenciana

Federació de Pilota Valenciana:   www.fedpival.es  

Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura i Esport: www.cece.gva.es

Direcció General de l'Esport: esport.gva.es

Enllaços informació Pilota Valenciana:

Fredisport, S.L.: www.pilotavalenciana.com

Escola de Pilota: www.escoladepilota.com

Museu de la Pilota: www.museupilota.com

PilotaViu: www.pilotaviu.com

www.facebook.com/fedpival

@fedpival

@fedpival

Federació de Pilota Valenciana

http://www.museupilota.com/
http://www.escoladepilota.com/
http://www.pilotavalenciana.com/
http://esport.gva.es/
http://www.cece.gva.es/
http://www.fedpival.es/
http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/pilota-valenciana
http://www.pilotaescola.gva.es/
http://www.pilotaescola.gva.es/


11. QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ.

Els qüestonaris estaran en format Formulari de Google per agilitzar aquesta tasca. 
Aquests són els ítems que hi apareixeran:

La FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA té implantat un Sistema de Gestó de la Qualitat, la polítca de la
qual  té com a objectu fnal  i  prioritari,  aconseguir  la  lleialtat i  la  plena satsfacció dels seus clients
mitjançant una atenció i servei adequats a tots els nivells.

Estem fent un gran esforç per dur a terme un pla de millora contnua, per això necessitem la seua
col·laboració, li preguem conteste el qüestonari.

Agraïm de bestreta la confança i el suport dipositat en nosaltres.

Data de l'actvitat:

Centre: Codi del centre:

Professor responsable:

Valoració de l'actvitat: Valoració de la gestó:

Per favor marque amb una “X” la resposta que consideres oportuna en cada una de les preguntes.

Molt
bona

Bona Normal 
A

millorar
Mala

Satsfacció de la informació inicial rebuda

Satsfacció del model de ftxa d'inscripció

Satsfacció del temps de contestar a la sol·licitud

Satsfacció en la entrevista o contacte inicial

Satsfacció del material entregat

Satsfacció de la proposta didàctca

Satsfacció de la preparació de l'actvitat

Satsfacció del desenvolupament de l'actvitat

Satsfacció de l'actuació del coordinador

Satsfacció de l'actuació del jugador

Satsfacció de les propostes posteriors a la sessió

Valoració fnal de l'actvitat

Valoració de l'enviament de la informació

VALORACIÓ GENERAL DE L'ACTIVITAT

OBSERVACIONS I/O COMENTARIS:



12.  PROTOCOL  FUNCIONAMENT  GVA/FEDERACIÓ  –  CENTRES
EDUCATIUS

 Totes les comunicacions per part de l’organització es faran per correu electrònic,
mitjançant les adreces pilota_escola@gva.es i info@pilotaescola.es. 

 En cas de tndre qualsevol dubte, us podeu adreçar a aquestes mateixes o als
telèfons 96 192 20 09 (Coordinació de Pilota) / 96 374 95 58 (FPV).

 Full de composició dels equips que han sigut seleccionats pel centre. S’enviarà
als  correus  electrònics  info@pilotaescola.es /  pilota_escola@gva.es.  Aquests  fulls
s’originen en fer la inscripció a JOCSE* i caldrà remetre’ls abans del dia 15 de febrer de
2019 a les 23:59.

* En l’Annex III  es  troben les instruccions de l’aplicació informàtca JOCSE de la
Conselleria d’Educaciós Investgaciós Cultura i Esport. Aquest tràmit és necessari per
què la mútua de la Conselleria cobrisca l’alumnat.

 Només  en  la  fase  fnal,  la  Conselleria  disposarà  mitjà  de  transport  per  als
centres que disten de Massalfassar i el requerisquen per falta de mitjans. 

mailto:pilotaalescola@gmail.com
mailto:info@pilotaescola.es
mailto:info@pilotaescola.es
mailto:pilota_escola@gva.es


ANNEX I: PROTECCIÓ PER A INICIACIÓ: COM ELABORAR UN GUANT

MATERIAL NECESSARI:

- 2 guants de jardiner
- 8 didals de plàstc (talla 18 - 21)
- 8 tres d’esparadrap 2x10cm

ELABORACIÓ:

2.1 Preparem tot el material en una taula, amb les tres ja tallades

2.2 Posem el guant de la dreta a la mà i presentem el didal al primer dit 

2.3 Agafem una tra d’esparadrap i envoltem el didal, fxant amb la meitat de la  tra el 
didal i amb l’altra meitat de la tra el guant 

2.4 Repetm la mateixa operació amb els altres 3 dits (dit polze no portarà didal)

2.5 Repetm la mateixa operació amb l’altra mà.



ANNEX II: NORMATIVA COMPETICIÓ DE SECUNDÀRIA

La modalitat de joc del campionat és el Raspall. Exceptuant la fase Intracentre, la resta
de fases del Programa “Pilota a l'Escola” estaran regides pel Reglament de Raspall dels
Jocs  Esportus  de  la  Comunitat  Valenciana  (JECV)  aprovat  pel  Consell  Valencià  de
l'Esport, amb les següents modifcacions:

1. Edat dels participants

Es  permetrà  la  partcipació  a  tot  l’alumnat  matriculat  en  1r  i  2n d’ESO als  Centres
Educatus que han sigut acceptats com a partcipants en el programa “Pilota a l'Escola”
dirigit a l’etapa de secundària. S’inclourà l’alumnat que està repetnt curs.

2. Sistema de competició i planifcació

Es disputarà en la modalitat de Raspall i tndrà la següent estructura:

1a fase: Intracentres (fns al 17 de febrer de 2019 a les 23:59)

El professor elegirà lliurement el sistema de competció i quins seran els equips que hi
partcipen, però d’aquesta jornada haurà d’eixir un màxim de 4 equips.

En cas de no tndre sufcient alumnat per a confeccionar 4 equips, es comunicarà a
l’organització per estudiar la possibilitat d’acceptar un cinqué equip als centres que en
tenen excés.

2a fase: Intercomarcal (del 20 de febrer al 10 d'abril)

La quanttat i distribució de les seus d’aquesta fase depén de la quanttat i procedència
dels  centres  classifcats.  L’organització  assignarà  les  seus  distribuïdes  per  diferents
comarques,  que  disposen  de  la  infraestructura  sufcient  per  a  abordar  totes  les
necessitats. En l’edició 2018-19, hi haurà 8 seus per a distribuir tots els centres.

En aquesta fase  hi  haurà un tècnic  del  programa en cada seu per  fer  la funció de
marxador  i  organitzador  de  la  competció.  Aquest  tècnic  resoldrà  tots  els  dubtes  i
s’encarregarà de supervisar l’emplenament de les actes.

L’organització estudiarà quants equips de cada seu es classifcaran per a la següent fase
i ho comunicarà amb antelació, abans del 17 de febrer. 

3a fase: Final (9 de maig)

Els partcipants d’aquesta fase seran els equips dels centres que hagen superat les dues
fases anteriors. La localització de la seu serà Massalfassar, ja que disposem d’una 
infraestructura que cobreix les necessitats de la jornada. 



En  l'organització,  coordinació  i  arbitratge  de  les  partdes  hi  haurà  tècnics  de  la
Federació.

Cal tndre en compte que aquesta competció té com a objectu que l’alumnat gaudisca
d’una matnal de convivència al voltant de la pilota mitjançant una competció. Caldrà
tndre cura del caire educatu que prenga la competció.

 

3. Reglament Tècnic

Horari: 

Les jornades se celebraran en horari escolar, aproximadament de 9:00 a 14:00.  

Instal·lació:

Carrer  de  pilota:  artfcial  o  natural (Conselleria  d'Educació  i  Cultura.  La  Pilota  Valenciana.  Unitat
Didàctca)

Trinquet de pilota (Conselleria d'Educació i Cultura. La Pilota Valenciana. Unitat Didàctca)

Mesures de la pista:

En cas que no es diputen les partdes en unes instal·lacions específques de centre
escolar, caldrà tndre en compte les següents consideracions:

- Llargària del carrer: 50 +/- 5 m i la Falta: a 25 +/- 3 m.

- Trinquet: les dimensions que aquest té per defecte. Sense «falta».

- Els jutges informaran dels aspectes tècnics als responsables i jugadors/es.

Pilotes i Pes: 

Traure Falta Quinze

Traure
Rest



Per al  desenvolupament de les diferents fases,  se li  facilitarà al  centre 5 pilotes de
badana «Va de Bo» d’Agullent, de 27 grams. En qualsevol cas les pilotes deuen estar
homologades per la Federació de Pilota, i amb el pes apropiat per la categoria.

Duració de les partides: 

Per motus d’organització i fuïdesa en el transcurs de la jornada, les partdes es jugaran
a 20 jocs o a temps (15’)*. En cas que no s’arriben a fer els 20 jocs amb el temps acotat,
l’equip que tnga més jocs al seu marcador, serà el guanyador. Caldrà acabar el joc que
s’estava disputant.

*  Pot  variar  en  qualsevol  de  les  fases  per  motus  organitzatus:  mutu  acord  entre
professorss  nombre  d’equips  en  la  seus  etc.  L’organització  informarà  prèviament  a
responsables i  jutges.  Sempre es procurarà que l’alumnat tnga el  màxim temps de
compromís motor.

Equips:

En el Campionat de Pilota a l’Escola els equips són mixtos (mínim una alumna, si l’equip
és de tres jugadors i dues jugadores si és de més) i estan compostos per un màxim de 5
alumnes. Sempre hi haurà, almenys, una jugadora en joc.

Jugadors:

En la pista hi haurà un màxim de 3 jugadors per equip. Només en casos concrets que
l’organització considere que les dimensions de la pista ho demanen, se’n permetran 4.
Tots els jugadors hauran d'anar rotant de posicions a cada joc, de manera ordenada i
mai a conveniència. Hauran d’avançar una posició per afavorir que tots experimenten
les diferents posicions dins l’equip. L’ordre establit és el següent: 

El rest passa de mitger / El mitger de punter / El punter es canvia per un dels companys
que està fora / Qui entras passa a ocupar la posició de rest. 

Cada jugador dins del mateix equip haurà de dur una identfcació a la samarreta amb
un número de l’1 al 5. Sempre estaran ordenats dins la pista, no poden estar jugant el
2, el 4 i el 5. Un exemple de rotació seria:

Joc 1 
Equip roig 1 – 2 – 3 
Equip blau 5 – 1 – 2 

Joc 2 (després de la rotació)
Equip blau 4 – 5 – 1
Equip roig 5 – 1 – 2



Equipatge:

Els jugadors hauran de vestr amb roba d’esport. El pantaló haurà de ser blanc, blau
fosc  o  negre.  Intentar  uniformitzar  el  color  de  la  samarreta  de  l’alumnat,  bé  per
centres, bé per equips.

En la fase fnal,  deuran anar uniformats adequadament amb la samarreta corporatva
del Programa que se’ls lliurarà eixe mateix dia.

Puntuació:

L’objectu és aconseguir quatre quinzes (15, 30, Val i joc) per aconseguir el joc. En Pilota
a l’escola, com que les partdes es disputen a temps, no es pujarà i es baixarà, és a dir,
de Val a Val, s’aconseguirà el joc. A cada joc els equips s’intercanviaran els papers, és a
dir, l’equip que estava al traure passarà al rest i el del rest al traure.

Jutges:

Els homes bons/jutges, a més de marxar les partdes, poden parar el joc per donar
consells didàctcs i pràctcs als partcipants per decidir la tàctca a utlitzar o millorar el
gest tècnic. A partr de la fase intercomarcal, hi haurà tècnics federatus que actuaran
com a jutges.

Desenvolupament del joc 

És una modalitat de joc directe que es caracteritza pel fet que no hi ha límit de bots. Es
pot  jugar  al  trinquet  i  al  carrer.  La  diferència  en  el  reglament  ve  donada  per  les
característques del terreny de joc. 

- Inici del quinze:
Per iniciar el quinze, el jugador més endarrerit en un extrem predeterminat de la pista,
efectua el traure. Aquest es fa botant la pilota, dins del dau (trinquet) o darrere la línia
del  traure (carrer), i colpejant-la de cara a l’equip contrari.  Si la  treta es realitza fent
botar la pilota prèviament darrere de la línia de traures es pot colpejar a l’altura que es
desitge. Si es fa sense botar la pilota o raspant directament des del terra, haurà de ser
des de darrere de la línia del traure. Al trinquet no hi ha línia de falta que obligue a fer
que la pilota bote, almenys una vegada, abans d’ultrapassar-la en la treta, en canvi al
carrer sí. En cas que la pilota bote per primera vegada darrere de la línia de falta, es
considerarà falta, però la primera de cada joc comptarà com a «mitja», i per tant, no
comptabilitzarà en el marcador, és a dir, es disposarà d’una mitja per joc. La mateixa
penalització hi haurà si, al trinquet, la pilota anara directament dalt l’escala.  

- Desenvolupament:
Una vegada iniciat el quinze amb la treta, l’objectu és colpejar el parament de fons (al
trinquet) o ultrapassar la línia de quinze i  de traure (al carrer) de l’equip contrari.  En
aquesta modalitat no importa si la pilota va rodant o pega diversos bots, ara bé, al
trinquet si  la pilota rebota al parament de fons, s'ha de tornar al primer bot (si  no



n'havia pegat cap) o a l'aire (si ja havia botat). Una altra peculiaritat del trinquet és que
si la pilota colpeja a l’escala on està el públic, aquesta es considera que està parada.
Aleshores un jugador l’ha d’agafar i col·locar enmig del trinquet, a l’altura on el mòbil
ha  contactat  amb  el  públic  o  l’escala,  i  raspar-la  amb  la  mà  dominant.  El  mateix
ocorrerà si al carrer la pilota es parara dins d’una portalada o entre el públic.
* En cap cas es pot fer "coveta" (tapar la pilota amb les mans difcultant a l’adversari la
raspada)s  posar-se davant del  jugador que es disposa a colpejars  o deixar passar la
pilota per davall les camess etc. La pilota és un esport jugat per gent honrada que vol
guanyar per ser millor que l’altres no per fer més trampes. Per tants sempre cal afavorir
el desenvolupament normal del joc.

4. Sistema de classifcació

Cada victòria sumarà 2 punts i la derrota 1 punt. Com que les partdes es juguen amb
límit de temps, en cas d’empat, se li sumarà 1 punt a cada equip. 

Nombre d’equips classifcats en cada seu:

Total 16 equips per a la fnal

20 de febrer Pelai → 2 equips
26 de febrer Canals → 2 equips
7 de març Xeraco → 2 equips
5 de març Dénia → 2 equips
20 de març Petrer → 1 equip

22 de març Ontnyent → 2 equips
2 d’abril Castelló → 1 equip
4 d’abril Massalfassar → 3 equips
10 d’abril Montcada → 1 equip 

Criteris per a la classifcació:

1r) Punts totals
2n) Diferència de jocs: major diferència (jocs a favor – jocs en contra) 
3r) Jocs a favor
4t) Jocs en contra

Resultats, actes i documentació:

Els professors hauran de signar cada resultat i el full d'assistència.

5. Premis

Es farà entrega d’un lot de 5 pilotes de badana «Va de bo» a cada centre partcipant. A
més, els centres partcipants aspiren a aconseguir els següents premis:



1r premi → Excursió al Museu de la pilota de Genovés (inclourà el preu d’un autobús i
l’entrada al Museu)

2n premi → 150 € en material esportu de l’FPV

3r premi → 75 € en material esportu de l’FPV



ANNEX III: TUTORIAL JOCSE

En primer lloc, cal donar-se d’alta com a centre escolar, anomenant un responsable,
seguint el següent enllaç:
htps://appweb1.edu.gva.es/jocse/comun/form-captcha.zul
A contnuació, caldrà donar d’alta als alumnes a l’aplicació:

htps://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zulCal  anar  a  Registre  d'Esportistes per
introduir a l'alumnat. 
- Es requereix: Noms i cognoms, Número d'Identfcació de l'Alumne (NIA) o DNI, data
de naixement i nacionalitat. 
- Si ens diu que ja està enregistrat, és perquè partcipa en els JECV amb alguna actvitat
extraescolar: futbol, bàsquet, etc.

 Observacions:  la  competció  forma  part  dels  36  Jocs  Esportus  de  la  CV i
«l’enttat  organitzadora»  la  Federació  de  Pilota  Valencianas  Pilota  a  l’Escola
Secundària. Es juga en categoria Infantl Mixtas dins l’àmbit de Promoció.

A contnuació, es creen els equips. En introduir el DNI o NIA, ens apareixerà l'alumne.

https://appweb1.edu.gva.es/jocse/comun/form-captcha.zul


Per fnalitzar el tràmit, cal presentar les inscripcions, de manera que quede formalitzat.
En cas de no fer-ho, no tndrà validesa.
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